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852. • 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA REFORM ROL

NYCH 

z dnia 28 listopada 1931.r. 

w sprawie zmian Vi rozporządzeniu z dnia 15 stycz
nia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytor

jalnej powiatowych urzędów zi~mskich. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 11 sierpnia: 
1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rol
nych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. 
U. R P. Nr. 90, poz. 706) zarządzam co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Reform Rol
nych z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib 
i właściwości terytorjalnejpowiatowychurzędów 
ziemskich (Dz. U. R P. "Nr. 8, poz. 43) w § 1 wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) W grupie powiatowych urzędów ziemskich 
na obszarze okręgowego urzędu ziemskie~o we Lwo
wie skreśla się powiatowe urzędy ziemskie w Jaro
sławiu, Rawie Ruskiej i Tarnobrzegu. Powiaty, obję
te obszarem właściwości pozostałych powiatowych 
urzędów ziemskich, ustala się jak następuje: 

"Lwów bobrecld , 
gródecki 
lwowski " 
rawski 
sokalski 
żółkiewski 

Przemyśl jarosławski 
jaworowski 
lubaczowski 
mościski ' 
przemyski 

Rzeszów kolbuszowski 
łańcucki , 
niżański 
przewotski 
rzeszowski 
strzyżowski 
tarnobrzeski 

Sanok brzozowski 
, dobromilski 
, krośnieński 
liski ' 
sanocki 

Sambor drohobycki 
rudecki 
samborski 
starosatnborski 
turczański" 

2} 'W grupie powiatowych urzędów ziemskich 
na obszarze okręgowego urzędu ziemskiego w Łuc-

ku skreśla się powiatowe urzędy ziemskie w Horo
chowie i Zdołbunowie. W grupie powiatów, obję
tych obszarem właściwości powiatowego urzędu 
ziemskiego w Łucku, przed wyrazem: "łucki" dodaje 
się: "horochowski" oraz w grupie powiatów, obję
tych obszarem właściwości powiatowego urzędu 
ziemskiego w Równem, po wyrazie "rówieński" , do
daje się : "zdołbunowski" . 

' 3) W grupie powiatowych urzędów ziemskich 
na obszarze okręgowego urzędu ziemskiego w War
szawie skreśla się powiatowy urząd ziemski w Rypi
nie. W grupie powiatów, objętych obszarem właści
wości powiatowego urzędu ziemskiego w Lipnie, po 
wyrazie "lipnowski" dodaje się: "rypiński". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1932 r. 

Minister Reform Rolnych: L. Kozłowski 

853. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA POCZT I TELEGRAFóW. 

z dnia 5 grudnia 1931 r. 

o częściowej zmianie taryfy telefonicznej obowiązu
jącej na sieciach eksploatowanych przez Polską Ak

cyjną Spółkę Telefoniczną. 

Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 
1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R P. 
Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony 
został w załączniku do obwieszczenia Ministra Pocz-t 
i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R P .. 
Nr. 12, poz. 57) zarządzam co następuje: 

§ 1. W taryfie telefonicznej dla sieci eksploa
towanych ' przez Polską Akcyjną Spółkę Telefonicz
ną, ogłosz9n~j w załączniku do rozporządzenia Mi
nistra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1930 ' r~ ' ' 
'(Dz. U. R P. Nr. 49, poz. 411), wprowadza się na~ 
stępujące zmiany: 

§ 13 otrzymuje brzmienie następujące: 
"a) Za rozmowy miejscowe z rozmów

nic publicznych lub automatów, 
przyłączonych do central ręcznych, 
za każdą 3-minutową rozmowę . . 0,15 zł 

b) za rozmowy miejscowe z ' automa
tów, przyłączonych do central au
tomatycznych, za każdą 3-minuto-
wą rozmowę • 0,20 Zł'~ 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży .. 
de z dniem ogłoszenia. 

Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 
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--------------------~--------------------------------------------------------------------OD ADMINISTRACJI: Prenumerat. Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwartalnie Urzędy i instytucje państwowe opłacają 
6 zł. Prenu~erata wi~na być 'opłacana najpóiniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartalu. 

Reklamacje, z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następne~o kolejneio numeru. 


